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บทคัดยอ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสรางวัฒนธรรมองคกร สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 และเพ่ือเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 ในการสรางวัฒนธรรมองคกร โดยจําแนกตาม
ผูบริหารสถานศึกษากับครูผูสอน กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 ปการศึกษา 2559 รวมท้ังสิ้น 322 คน โดยใชตาราง
ของ Krejcie and Morgan และใชวิธีการสุมแบบแบงช้ันเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม 
และสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหสถิติทดสอบ  
t-test Independent ซึ่งผลการศึกษาวิจัย พบวาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสรางวัฒนธรรมองคกร 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 และผล
การเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 
ในการสรางวัฒนธรรมองคกร จําแนกตามผูบริหารสถานศึกษากับครูผูสอนโดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  
คําสําคัญ: บทบาท / ผูบริหารสถานศึกษา / วัฒนธรรมองคกร / เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 
 

Abstract 
 The research of this study were to 1) study the role of school administrators to construct   
organization culture under KamphaengPhet primary educational service area office 2 and 2) 
compare the role of school administrators to construct organization culture under KamphaengPhet 
primary educational service area office 2 as perceived by school administrators and teachers. The 
sample group was 322 educational administrators and teachers, sampled by using Krejcie and 
Morgan’s table stratifies random sampling. The data collecting instrument was a 5 rating scale 
questionnaire. The data was analyzed by percentage, mean, standard deviation, and t-test 
Independent. The research results showed that 1) the role of school administrators to construct   
organization culture under KamphaengPhet primary educational service area office 2 was at a high 
level. 2) Comparisons of the school administrators and teachers perception toward study the role 
of school administrators to construct   organization culture under KamphaengPhet primary 
educational service area office 2, there were no significant differences.  
Keywords: role / school administrators / organization culture / KamphaengPhet Primary Educational 
Service Area Office 2  
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 วัฒนธรรมองคกร คือ วิถีชีวิตของคนกลุมใดกลุมหน่ึงท่ียึดถือปฏิบัติสืบตอกันมา ซึ่งจะกลายเปนนิสัยและ
ความเคยชิน และกลายเปนขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีประพฤติปฏิบัติ ความเช่ือ คานิยม รวมท้ังภาษาวัตถุสิ่งของ
ตางๆ วัฒนธรรมทําใหคนรวมตัวกันเปนสังคม มีการอยูรวมกันอยางมีระเบียบ ผลของวัฒนธรรมจะออกมาในรูป
จริยธรรม ตลอดจนคานิยมท่ีใชในการตัดสนิใจหรือวินิจฉัยสั่งการ จริยธรรมองคกรถือเปนสวนสําคัญท่ีจะทําใหการ
ดําเนินงานขององคกรกาวหนาและสงผลใหองคกรไดรับความเช่ือถือจากสังคม ดังน้ันองคกรทุกประเภทจึงจําเปน
อยางยิ่งท่ีจะตองนําจริยธรรมมาใชในการบริหารและแกไขปญหาองคกรอยางถูกวิธีเพ่ือใหไดรับความเช่ือถือ มี
ภาพพจนท่ีดี อันนํามาซึ่งช่ือเสียง เกียรติยศและความกาวหนาในระยะยาวขององคกร (ตะวัน สาดแสง, 2552, หนา 
11) 
 โรงเรียนเปนองคกรหน่ึงในสังคมซึ่งมีวัฒนธรรมเปนของตัวเอง วัฒนธรรมโรงเรียนมีสวนเก่ียวของของ
บุคลากรทุกระดับ ซึ่งสะทอนออกมาไดหลายทางคือ วัตถุประสงคของโรงเรียน การมอบอํานาจ การตัดสินใจ 
ความรูสึกเปนสวนหน่ึงของโรงเรียน ความไววางใจ ความมีคุณภาพ การยอมรับ ความเอ้ืออาทร ความซื่อสัตยสุจริต 
ความหลากหลายของบุคลากร ทําใหเกิดความแข็งแกรงทางวัฒนธรรมของโรงเรียน อาทิ ครูมีความรับผิดชอบ 
กระตือรือรนสามารถบังคับตนเองและตัดสินใจโดยคํานึงถึงประโยชนของเด็ก ครูเปนครอบครัวเดียวกัน ยอมรับ 
เคารพ และเอ้ืออาทรตอกัน (Peterson, 1978, p.56) ดังน้ัน วัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนดูไดจากพฤติกรรมการ
เรียนการสอนของครูอาจารยและนักเรียน พฤติกรรมการสอนของครูเปนตัวแปรสําคัญท่ีจะสงผลตอการเรียนการ
สอนโดยตรง และเปนตัวบงช้ีคุณภาพวัฒนธรรมภายในโรงเรียนหรือสถานศึกษาน้ัน ซึ่งในโรงเรียนน้ันวัฒนธรรมมี
ความสัมพันธทางบวกกับโรงเรียน และสงผลโดยตรงตอประสิทธิผลของโรงเรียน โรงเรียนเปนองคกรท่ีประกอบดวย
บุคลากรท่ีสําคัญ ไดแก ผูบริหาร ครูอาจารย และเจาหนาท่ีตางๆ ซึ่งแตละคนจะมีแนวความคิด คานิยม ความเช่ือ 
และพฤติกรรมปฏิบัติท่ีติดตัวมาแตกตางกันไปตามลกัษณะของสังคมท่ีตนเองดําเนินชีวิตอยูและเมื่อบุคลากรดังกลาว
ไดเขามาอยูรวมกันในโรงเรียน ทุกคนจะหลอหลอมความคิด คานิยมความเช่ือ และปฏิบัติพฤติกรรมใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันท่ีทุกคนยอมรับและปฏิบัติเปนแนวเดียวกันเปนเวลานาน จนกลายเปนวัฒนธรรมโรงเรียนท่ีมีผลตอ
การบริหารงานภายในโรงเรียน ถาผูบริหารโรงเรียนมีความเขาใจในวัฒนธรรมโรงเรียนแลว สามารถนํามาใช
ประโยชนใหเหมาะสมกับบุคลากร ชุมชน และสภาพแวดลอมของโรงเรียนไดแลวการบริหารงานภายในโรงเรียนจะ
ประสบผลสําเร็จเปนอยางดี ซึ่งอิทธิพลของวัฒนธรรมตอการบริหารน้ี จะมีมากแมแตการตัดสินใจและการประพฤติ
ปฏิบัติของบุคคล จะตองอยูในระเบียบขอบังคับหรือการจัดการในองคกรก็ตาม ถาหากระเบียบหรือขอบังคับท่ีใชอยู
ขัดกับวัฒนธรรมของบุคคลน้ันแลว บุคคลน้ันก็จะพยายามหลีกเลี่ยงกฎเกณฑใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได ทําให
ระเบียบกฎเกณฑเปนอยางหน่ึง แตแนวการปฏิบัติเปนไปอีกอยางหน่ึง กลาวไดวาวัฒนธรรมมีอิทธิพลตอการบริหาร
งานในโรงเรียนหรือวัฒนธรรมมีผลกระทบตอการบริหาร (วิไลวรรณ มีแหยม, 2551, หนา 30-32) สอดคลองกับ
งานวิจัยของจิรวัฒน กลึงกลางดอน (2557, หนา 15) ซึ่งพบวา วัฒนธรรมมีสวนสําคัญในการปฏิบัติงานในโรงเรียน
หลายประการ ไดแก งานวิชาการ งานจัดการเรียนการสอน งานนิเทศภายใน งานวัดผลและประเมนิผล งานโรงเรียน
กับชุมชน ท้ังน้ีหากผูบริหารเขาใจและเห็นความสําคัญของวัฒนธรรมโรงเรียนเปนอยางดีแลวจะสามารถนําไปใช
ประโยชนไดอยางเหมาะสมกับบุคลากร และสอดคลองกับสภาพแวดลอมของโรงเรียน การบริหารงานในโรงเรียนจะ
เปนไปดวยความราบรื่นบังเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินการตางๆ ทําใหการบริหารจัดการศึกษา
บรรลุเปาหมายท่ีวางไว 

ดังน้ัน ผูบริหารควรใหความสําคัญกับวัฒนธรรมองคกร โดยการประเมินสภาพของวัฒนธรรมองคกรท่ี
เปนอยู และประเมินความเหมาะสมหรือคุณคาท่ีมีตอองคกร เพ่ือจะไดสรางวัฒนธรรมองคกรใหเปนไปในแนวทางท่ี
เหมาะสม เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร อยางเชนท่ีสายการบินเซาทเวสตแอรไลน ผูบริหารระดับสูงคือ เฮิรบ เคลลี่เฮอร 
ประธานบริหารเซาทเวสตแอรไลน ไดสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีใหพนักงานทํางานอยางมีความสุข ความสนุก จนคน
ในเซาทเวสตทาทายวา แมบริษัทอ่ืนจะลอกเลียนสูตรการทําธุรกิจของเซาทเวสตได แตอาจไมประสบความสําเร็จ
เทากับเซาทเวสต เพราะวัฒนธรรมองคกรน้ันแตกตางกันไป ไมอาจลอกเลียนแบบวัฒนธรรมการทํางานของ 
เซาทเวสตได (ตะวัน สาดแสง, 2552, หนา 95) 

จากเหตุผลท่ีกลาวขางตน การท่ีวัฒนธรรมโรงเรียนมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานรวมกันของบุคลากรใน
โรงเรียน และมีผลกระทบตอการบริหารงานในโรงเรียนเปนอยางมาก ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาบทบาทของผูบริหาร
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สถานศึกษาในการสรางวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 2 เพ่ือเปนแนวทางในการแกไขปญหาของหนวยงาน เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บทบาทและ
หนาท่ีใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของผูบริหารและคณะครู และหนวยงานท่ีเก่ียวของนําไปเปนแบบอยางในการ
ปรับปรุงพัฒนาวัฒนธรรมองคกรตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสรางวัฒนธรรมองคกร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2  

2. เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 2 ในการสรางวัฒนธรรมองคกร จําแนกตามความเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการดําเนินงานวิจัย บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสรางวัฒนธรรมองคกร 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 ซึ่งมีจํานวนท้ังสิ้น 190 โรงเรียน ไดกลุมตัวอยาง
ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 50 คน และครูผูสอน จํานวน 272 คน รวมท้ังสิ้น 322 คน โดยใชตาราง
ของ Krejcie and Morgan และใชวิธีการสุมแบบแบงช้ัน (ประกรณ ประจัญบาน, 2552, หนา 118) เครื่องมือท่ีใช
ในการศึกษาคนควาครั้งน้ีไดแก แบบสอบถาม ซึ่งแบงออกเปน 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามท่ีเก่ียวกับ
ตําแหนงหนาท่ีของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) และตอนท่ี 2 เปน
แบบสอบถามเก่ียวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสรางวัฒนธรรมองคกร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสรางวัฒนธรรมองคกร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 สรุปผลไดดังน้ี 

1. ผลการศึกษาตําแหนงหนาท่ีของผูตอบแบบสอบถาม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 2 ดังแสดงในตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1  ตําแหนงหนาท่ีของผูตอบแบบสอบถาม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร 
เขต 2 

ตําแหนง จํานวน รอยละ 
ผูบริหารสถานศึกษา 50 15.53 

ครูผูสอน 272 84.47 

รวม 322 100.00 

ผลการวิเคราะห พบวา เปนผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 50 คน โดยคิดเปนรอยละ 15.53 และเปน
ครูผูสอนจํานวน 272 คน คิดเปนรอยละ 84.47 

 
2. ผลการศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสรางวัฒนธรรมองคกร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2  ไดผลการวิเคราะหดังแสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 ผลการศึกษาบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาในการสรางวัฒนธรรมองคกร สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 โดยภาพรวมและจําแนกรายดาน 

ดาน วัฒนธรรมองคกร 
N = 322 ระดับการ

ปฏิบัติ 𝒙𝒙� S.D. 

1. ความมุงประสงคของโรงเรยีน 4.22 0.42 มาก 
2. การมอบอํานาจ 4.09 0.54 มาก 
3. การตัดสินใจ 4.27 0.55 มาก 
4. ความรูสึกเปนสวนหน่ึงของสถานศึกษา 4.17 0.44 มาก 
5. ความไววางใจ 4.12 0.48 มาก 
6. ความมีคณุภาพ 4.18 0.52 มาก 
7. การยอมรับ 4.34 0.42 มาก 
8. ความเอ้ืออาทร 4.33 0.39 มาก 
9. ความซื่อสัตย 4.18 0.40 มาก 
10. ความหลากหลายของบุคลากร 4.29 0.41 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.22 0.31 มาก 

ผลการวิเคราะห พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.22) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
ดานท่ีผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาในการสรางวัฒนธรรมองคกรมี

คาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ดานการยอมรับ (�̅�𝑥 = 4.34) สวนดานท่ีผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอบทบาทหนาท่ี

ของผูบริหารสถานศึกษาในการสรางวัฒนธรรมองคกรมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ดานการมอบอํานาจ (�̅�𝑥 = 4.09) 
 

3. ผลการศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 ในการสรางวัฒนธรรมองคกร จําแนกตามผูบริหารสถานศึกษากับครูผูสอน ไดผล
การเปรียบเทียบดังแสดงในตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3 ผลการศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสรางวัฒนธรรมองคกร สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา กําแพงเพชร เขต 2 จําแนกตามตําแหนงหนาท่ี 

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการ
สรางวัฒนธรรมองคกร 

ผูบริหาร 
(n=50) 

ครูผูสอน 
(n=272) 

 

𝒙𝒙� S.D. 𝒙𝒙� S.D. t p 

1. ความมุงประสงคของโรงเรียน 4.74 0.44 4.13 0.57 11.01 .93 
2. การมอบอํานาจ 4.71 0.45 3.97 0.70 10.28 .33 
3. การตัดสินใจ 4.81 0.39 4.17 0.71 12.18** .00 
4. ความรูสึกเปนสวนหน่ึงขององคกร 4.82 0.39 4.05 0.65 14.56 .89 
5. ความไววางใจ 4.84 0.37 3.98 0.56 15.34 .63 
6. ความมีคุณภาพ 4.87 0.33 4.05 0.62 16.83** .00 
7. การยอมรับ 4.82 0.38 4.24 0.59 10.11** .04 
8. ความเอ้ืออาทร 4.82 0.38 4.24 0.60 11.16 .17 
9. ความซื่อสัตย 4.79 0.41 4.07 0.50 15.13 .15 
10. ความหลากหลายของบุคลากร 4.93 0.25 4.17 0.50 24.26** .00 

รวมเฉลี่ย 4.82 0.15 4.11 0.18 26.85 .51 
** นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
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ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แตเมื่อพิจารณาราย
ดานพบวา ดานการตัดสินใจ ดานความมีคุณภาพ ดานความเอ้ืออาทร และดานความหลากหลายของบุคลากรมี
ความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 สวนดานอ่ืนๆ มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิต ิ
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 งานวิจัยบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสรางวัฒนธรรมองคกร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 มีประเด็นในการอภิปรายผลดังน้ี 

1. บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสรางวัฒนธรรมองคกร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารทําใหผูรวมงาน
มีความรูสึกเปนสวนหน่ึงขององคกร มีความรูสึกเปนเจาของ มีความผูกพันและไดรับการยอมรับ การไววางใจจาก
ผูบริหาร สอดคลองกับแนวคิดวัฒนธรรมองคกรของวันชัย มีชาติ (2550, หนา 279) กลาววา หนวยงานท่ีประสบ
ความสําเร็จจะมีวัฒนธรรมท่ีแข็งแกรงและเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน ซึ่งสมาชิกในองคกรถือวาตนเองเปนสวนหน่ึงของ
เปาหมายองคกรและพยายามท่ีจะบรรลุเปาหมายดังกลาว มีรายละเอียดดังน้ี 

1) ความมุงประสงคของโรงเรียน โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากผูบริหาร
มีการช้ีแจงใหบุคลากรเขาใจความมุงประสงคของสถานศึกษา เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมองคกรท่ีจะนํามาประยุกตใชในสถานศึกษาของสุนทร โคตรบรรเทา (2551, หนา 220-
225) ท่ีกลาววาผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีเวลาในการอภิปรายหรือพูดคุยกับนักเรียน ครู ผูปกครอง และชุมชน 
ในเรื่องเปาหมายหรือวัตถุประสงคของสถานศึกษาและการดํารงสถานศึกษา และสอดคลองกับแนวคิดของวิโรจน 
สารรัตนะ (2552, หนา 121) ท่ีไดกลาววาความสําคัญของความมุงประสงคของโรงเรียนวาเปนตัวการท่ีจะนําไปสู
การกําหนดนโยบาย แนวทางปฏิบัติ กฎระเบียบในการปฏิบัติงานใหถูกตองตามความเหมาะสม และตัวช้ีนําองคกร
เปนหลักชัยท่ีจะทําใหทุกคนมีเหตุผล มีความสามัคคีเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน มักรวมแรงรวมใจกันท่ีจะปฏิบัติงาน
เพ่ือใหบังเกิดผลตามความมุงประสงคของโรงเรียน 

2) ความรูสึกเปนสวนหน่ึงขององคกร โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากครู
ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ ในฐานะท่ีตนเองเปนกําลังสําคัญสวนหน่ึงของโรงเรียน ครูเห็นความสําคัญของเพ่ือน
รวมงาน และรูสึกวาทุกคนเปนเจาของโรงเรียนรวมกันและครูในโรงเรียนใหการชวยเหลือ และรวมพัฒนาโรงเรียน
ดวยความเต็มใจ เปนตน นงลักษณ เรือนทอง (2550, หนา 77) ไดกลาววาในการปฏิบัติงานควรยึดถือโรงเรียนเปน
หลัก โดยถือวาครูและบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน จึงควรใหความชวยเหลือ และพัฒนาบุคลากรใหมี
ความรูสึกเปนเจาของ มีความผูกพัน รูจักรับผิดชอบชวยเหลือ และพัฒนาโรงเรียนรวมกันใหมากท่ีสุด ความรูสึกเปน
สวนหน่ึงของโรงเรียนจึงเก่ียวของกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ดังน้ันผูบริหารซึ่งรับผิดชอบในโรงเรียน
จะตองสํารวจขวัญและกําลังใจของผูปฏิบัติงานเสมอ และควรตระหนักวา การสรางความผูกพันและความเปน
อันหน่ึงอันเดียวกัน จะชวยสงเสริมความกาวหนา และทําใหเขามีความรูสึกวาเปนบุคคลสําคัญของโรงเรียน 

3) ความไววางใจ โดยภาพรวมมีคาเฉลีย่อยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากโรงเรียนไดเปดโอกาสให
ครูปฏิบัติงานตามวุฒิ หรือความถนัด ความสนใจ และความตองการเพ่ือใหเกิดผลดีแกโรงเรียน โรงเรียนมีความ
เช่ือมั่นในความสามารถ และศักยภาพของครู โดยการมอบความไววางใจในการปฏิบัติงานตางๆ และโรงเรียนมีความ
เช่ือมั่น และไววางใจในทีมงานการพัฒนา การศึกษาตามแผนกลยุทธโรงเรียนจากทุกฝายท่ีโรงเรียนกําหนด เปนตน 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของออยทิพย สุทธิเทพ (2554, หนา 79) ท่ีไดศึกษาเรื่อง วัฒนธรรมโรงเรียนท่ีสงผลตอการ
ปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา วัฒนธรรมโรงเรียนของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
มีการปฏิบัติในระดับมากทุกดานและท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ การยอมรับ การมอบอํานาจ
และความไววางใจ และเมื่อพิจารณาการสงเสริมในระดับนอยท่ีสุดพบวายังมีผูบริหารบางคนท่ียังมีความเช่ือวา
บุคลากรจะปฏิบัติงานเต็มความสามารถเพ่ือใหเกิดผลดีกับโรงเรียน อยูในระดับนอย เมื่อเปรียบเทียบกับประเด็น
อ่ืนๆ ซึ่งในการบริหารงานผูบริการนอกจากจะเช่ือมั่นในตนเองแลวควรจะมีความเช่ือมั่นในความสามารถของผูอ่ืน 
และใหความไววางใจกับผูรวมงาน เพ่ือใหบุคลากรมีความภูมิใจในตนเอง และพรอมท่ีจะรวมมือในการพัฒนาองคกร 
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4) ความมีคุณภาพ โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูระดับมาก ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากครูปฏิบัติการสอนอยาง
เต็มความสามารถ เพ่ือใหการเรียนการสอนเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา ครูใหความสําคัญกับวิสัยทัศนของ
โรงเรียน และสอนใหนักเรียนเปนไปตามวิสัยทัศนของโรงเรียน และผูบริหารใหการสนับสนุนสงเสริมการสราง
บรรยากาศความเห็นอกเห็นใจ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของนงลักษณ เรือนทอง (2550, หนา 78) ท่ีกลาววาการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียนจะตองคํานึงถึงมาตรฐานของคุณภาพครูและนักเรียน โดยมีความเช่ือวาครูและนักเรียน
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพเก่ียวของกับคุณคาและการคาดหวังใหครูปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพและ
มาตรฐาน 

5) การยอมรับ โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากผูบริหารเปดโอกาสและให
การยอมรับความคิดเห็นท่ีดีในการปฏิบัติงานของครู และนักเรียน ผูบริหารแสดงความช่ืนชมตอความสําเร็จใน
ผลงานของครู ท้ังในและนอกโรงเรียนอยางเปดเผย ดวยความเสมอภาคและครูในโรงเรียนใหการยอมรับ ในความรู 
ศักยภาพ ความสามารถของเพ่ือนรวมงานอยางเปดเผยและสรางสรรคเปนตน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของเสริมศักดิ์ 
วิศาลาภรณ (2552, หนา 135-136) ไดกลาววาความตองการไดรับการยกยองนับถือเปนความตองการของสังคม
มนุษย ความตองการท่ีจะใหคนอ่ืนยอมรับ เปนผลใหมนุษยตองเปลี่ยนคานิยม แนวคิด ตลอดจนเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการแตงกาย และอ่ืนๆ สรุปก็คือ ความตองการท่ีจะเห็นตนเองสําคัญ เชน ความตองการใหคนอ่ืนยกยอง
สรรเสริญ ชมเชย ความตองการท่ีจะควบคุมคนอ่ืน ใชอิทธิพลหรือคําสั่งใหผูอ่ืนปฏิบัติตาม ความตองการท่ีจะเปน
อิสระ ความตองการเสรีภาพจากการกดข่ีท้ังปวง ตองการท่ีจะเปนตัวของตัวเอง ตองการท่ีจะประสบความสําเร็จ 
ตองการท่ีจะชนะอุปสรรคท้ังปวง เปนตน 

6) ความเอ้ืออาทร โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากโรงเรียนมีระบบเอาใจ
ใสดูแล และเอ้ืออาทรในความเปนอยูของครูทุกคนในโรงเรียน โรงเรียนเอาใจใสคณะครู ในการปฏิบัติงานสนับสนุน
ใหมีความกาวหนาในหนาท่ี และโรงเรียนมีการจัดสวัสดิการตางๆ สําหรับครูอยางสม่ําเสมอดวยความเสมอภาคเปน
ตน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของอรุณ รักธรรม (2550, หนา 88-101) ไดกลาวถึงผูบังคับบัญชาจะตองสนใจเรื่อง
สวนตัวของผูใตบังคับบัญชา หากผูใตบังคับบัญชามีปญหาสวนตัวเก่ียวกับการปฏิบัติงาน ความพอใจงาน 
ความสําเร็จของงานหรือไมก็ตาม เปนหนาท่ีของผูบังคับบัญชาท่ีจะตองใหคําปรึกษา และแนะนําในปญหาสวนตางๆ 
น้ัน แกเขาและผูบังคับบัญชาตองชวยพัฒนาความสามารถของผูใตบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาท่ีไดตั้งมาตรฐานการ
ทํางานไวสูง และไดแจงใหผูใตบังคับบัญชาทราบแลวจะตองสงเสริมสมรรถภาพ ผูอยูใตบังคับบัญชาใหกาวหนาอยู
เสมอ เพ่ือใหบรรลุมาตรฐานในการทํางานท่ีตั้งไว นับเปนหนาท่ีสําคัญท่ีสุดของผูบังคับบัญชา 

7) ความหลากหลายของบุคลากร โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากครู 
แตละคนรูจักยืดหยุนในการจัดการเรียนการสอนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล และพัฒนาตามศักยภาพ
ของนักเรียน ผูบริหารใหความสําคัญตอวิธีการสอนของครูท่ีหลากหลาย โดยเนนคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ และ
ผูบริหารเช่ือมโยงความแตกตางของรูปแบบ และวิธีการสอนของครูแตละคนนําไปสูเปาหมาย และคานิยมรวมของ
โรงเรียนเปนตน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของรัตนา ศิริชยานันท (2552, หนา 80-83) ท่ีพบวา วัฒนธรรมโรงเรียน
สงผลตอการนิเทศภายในโรงเรียนภาพรวม อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 คือ ความหลากหลายของบุคลากร และเมื่อ
พิจารณาการสงเสริมในระดับนอยท่ีสุดพบวา ยังมีผูบริหารบางคนสงเสริมใหครูมีการยืดหยุนในวิธีการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือใหสอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคลของนักเรียน และผูบริหารไดประสานความหลากหลาย
ของรูปแบบและวิธีการสอนใหเปนไปตามเปาประสงคของโรงเรียนอยูในระดับนอย เมื่อเปรียบเทียบกับประเด็นอ่ืนๆ 
ซึ่งเปนประเด็นสําคัญท่ีผูบริหารทุกคนควรปฏิบัติเพ่ือใหเกิดประโยชนตอผูเรียนและบรรลุเปาประสงคของโรงเรียนท่ี
วางไว 

2. การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 ในการสรางวัฒนธรรมองคกร จําแนกตามผูบริหารสถานศึกษากับครูผูสอนน้ัน 
พบวาผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนมีความคิดเห็นตอบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสรางวัฒนธรรม
องคกร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา กําแพงเพชร เขต 2 โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ แตเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวามีประเด็นอภิปราย ดังน้ี 

1) ดานการตัดสินใจพบวาผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนมีความคิดเห็นตอบทบาทของผูบริหาร
สถานศึกษาในการสรางวัฒนธรรมองคกร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา กําแพงเพชร เขต 2 
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แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก ในการสรางวัฒนธรรมองคกรของผูบริหาร
สถานศึกษาน้ัน จะตองอาศัยการตัดสินใจในการดําเนินการตางๆ ซึ่งตองคํานึงถึงความเปนไปไดในการปฏิบัติหนาท่ี 
และอาศัยขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ ผูบริหารและคณะครูรวมกันหาทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการแกไขปญหาของ
สถานศึกษา การคํานึงความเปนไปไดในการตัดสินใจท่ีสอดคลองกับการปฏิบัติงาน และผูบริหารเปดโอกาสใหผูท่ีรู
สถานการณและปญหาเปนอยางดีเปนผูตัดสินใจ โดยไมจําเปนตองเปนผูบริหารสถานศึกษาเทาน้ัน 

2) ดานความเอ้ืออาทร พบวาผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนมีความคิดเห็นตอบทบาทของ
ผูบริหารสถานศึกษาในการสรางวัฒนธรรมองคกร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา กําแพงเพชร 
เขต 2 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก 
ผูบริหารไดแสดงความชวยเหลือเก้ือกูลกัน และรับรูความรูสึกของผูรวมงาน สอดคลองกับงานวิจัยของวีรยุทธ  
แสงสิริวัฒน (2550, บทคัดยอ) ผลการวิจัยพบวาความยึดมั่นผูกพันเปนสัญลักษณท่ีบงบอกถึงความชวยเหลือเก้ือกูล
ซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะการตระหนักถึงความรูสึกนึกคิดของผูรวมงาน ผสมผสานถึงความเปนกันเอง เพ่ือสราง
ความสัมพันธอันดีในการสรางบรรยากาศในการทํางานท่ีมีลักษณะเปนกัลยาณมิตร แนะนําวิธีการทํางานให
ผูปฏิบัติงานและเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดพูดคุยปรึกษาหารือ เพ่ือรวมกําหนดเปาหมายและแผน ตลอดถึงการ
รวมตัดสินใจเก่ียวกับงานท่ีรับผิดชอบ ซึ่งอาจมีสวนทําใหประสิทธิผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายไดอยางมี
คุณภาพ 

3) ดานความหลากหลายของบุคลากร พบวาผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนมีความคิดเห็นตอ
บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสรางวัฒนธรรมองคกร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
กําแพงเพชร เขต 2 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากผูบริหารใหความสําคัญใน
ความแตกตางระหวางบุคคลท่ีอาจมีความแตกตางท้ังเก่ียวกับปรัชญา ความเช่ือ บุคลิกภาพ เทคนิค วิธีสอนของครู
แตละคน และรวมท้ังการรูจักยืดหยุนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยคํานึงถึงความแตกตางของนักเรียน
ดวย 
 
ขอเสนอแนะ 
 การศึกษาวิจัยบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสรางวัฒนธรรมองคกร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 ผูศึกษาคนความีขอเสนอแนะ ดังน้ี 
 ขอเสนอแนะการนาํผลการวิจัยไปใช 

1. ผูบริหารควรสนับสนุนและพัฒนาบุคลากร ใหมีบทบาทในการรวมสรางวัฒนธรรมองคกรใหมากยิง่ข้ึน 
เชน เปดโอกาสใหผูรวมงานมีสวนรวมในการตัดสินใจ การแสดงความคิดเห็นและแสดงความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน เปนตน สิ่งเหลาน้ีลวนสามารถสรางกําลังใจใหเกิดข้ึนกับบุคลากร เปนการกระตุนใหบุคลากรทํางานอยาง
มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตอองคกรตอไป 

2. ผูบริหารควรใหความสําคัญกับความตองการพ้ืนฐานของบุคลากร เพ่ือเปนการสงเสริมวัฒนธรรม
องคกรดานความยึดมั่นผูกพันตอองคกรใหเพ่ิมมากข้ึน เพราะหากบุคลากรรูสึกวาผูบริหารใหความใสใจกับความ
ตองการของตน จะทําใหบุคลากรมีความรูสกึท่ีดีตอสถานศึกษา และทุมเทการปฏิบัติงานเพ่ือสถานศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1. ผูท่ีสนใจทําการศึกษาคนควาครั้งตอไป ควรศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ ท่ีอาจมีความสัมพันธ หรืออาจสงผล
ตอบทบาทการสรางวัฒนธรรมองคกรของผูบริหารสถานศึกษาในดานตางๆ เชน บรรยากาศองคกรและภาวะผูนํา 
เปนตน เพ่ือชวยเพ่ิมความเขาใจในตัวแปรท่ีสามารถสงผลตอการสรางวัฒนธรรมองคกรในดานตางๆ ของผูบริหาร
สถานศึกษา เพ่ือท่ีผูบริหารหรือผูท่ีเก่ียวของจะไดสามารถนํามาปรับใช นําขอดอยหรือจุดออนท่ีมีอยูในองคกรมา
ปรับปรุงแกไข เพ่ือใหสามารถใชประโยชนจากตัวแปรตางๆ ไดอยางเต็มท่ี และเพ่ือใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได
อยางเต็มศักยภาพ 

2. ควรศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสรางวัฒนธรรมองคกร โดยศึกษาจากบุคลากรท่ี
เก่ียวของอ่ืนๆ ดวย เพ่ือใหไดขอมูลครอบคลุมทุกกลุม เชน ครูอัตราจาง บุคลากรสายสนับสนุน หรือคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนตน 
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3. ในการศึกษาคนควาครั้งน้ี เปนการศึกษาเชิงปริมาณโดยใชแบบสอบถาม ทําใหผลการศึกษาอาจ 
ไมเท่ียงตรงมากนัก ดังน้ันในการศึกษาครั้งตอไป ควรเก็บขอมูลเชิงประจักษรวมดวย เชน การสัมภาษณแบบเจาะลกึ 
การสังเกตพฤติกรรมของผูบริหาร การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมหรือผลงานของผูบริหาร เปนตน 
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